
1 

 

Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

18/19 

 

 

Ημερομηνία: 23 Ιουλίου 2019 

 

Ώρα έναρξης: 19:00΄ 

 

Ώρα Λήξης: 21:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (στο θέμα 4)  

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ  Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2)  

 

Απόντες:  

 

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα επτά μέλη και ότι 

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των  

κ. Λ. Λοΐζου, Γ. Ποταμού, Κ. Ιωακείμ και Τ. Φλουρέντζου που απουσιάζουν καθώς και 

των κ. Α. Μουλαζίμη και Γ. Καρά που απουσίαζαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης.  
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1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών των πιο κάτω 

συνεδριάσεών του χωρίς παρατηρήσεις: 

 

- 13/19 ημερομηνίας   06/06/2019 

- 14/19 ημερομηνίας    18/06/2019 

- 15/19 ημερομηνίας   20/06/2019 

- 16/19 ημερομηνίας   24/06/2019 

- 17/19 ημερομηνίας    27/06/2019 

 

2. Εγκρίσεις Πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Ο κ. Γ. Καράς προσήλθε στη συνεδρίαση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών:  

 

3. Συμφωνία Άδειας Χρήσης Δημοτικού Σταδίου. Λειτουργία Αθλητικού 

Κέντρου και Αίθουσας Αθλοπαιδιών. Αρ. Φακ.: 13.0.6, 4.0.16, 1.6.0/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το πιο πάνω θέμα επανεξεταστεί σε επόμενη 

συνεδρίαση λόγω απουσίας του κ. Λ. Λοΐζου ο οποίος είχε εξουσιοδοτηθεί από το 

Δημοτικό Συμβούλιο για προώθησή του.  

 

4. Οδικός Φωτισμός. Αρ. Φακ.: 4.5.0 

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το πιο πάνω θέμα και αποφάσισε όπως επανέλθει σε 

επόμενη συνεδρίαση στην παρουσία του Δημοτικού Μηχανικού και της Δημοτικής 

Ταμία. 

 

5. Τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας. Αρ. Φακ.: 3.7.1, 3.7.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας για το 2019  

επιβληθεί επί των εκτιμήσεων του Κτηματολογίου σε αξίες του 2018 με το ίδιο ποσοστό 

όπως ορίσθηκε για το 2018.  

 

6. Διάφορα  

 

6.1. Εξόφληση οφειλών του Δήμου για την επεξεργασία αποβλήτων ΟΕΔΑ Κόσιης. 

Αρ. Φακ.: 5.9.5/Β, 1.5.3 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή του ποσού  των €925.477,37 στον 

Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας σύμφωνα με την επιστολή του ημερομηνίας 
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20/6/19 για εξόφληση των οφειλών του Δήμου για την επεξεργασία των αποβλήτων στην 

μονάδα ΟΕΔΑ Κόσιης κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2017- Δεκέμβριος 2018.  

 

6.2. Επίδομα συντήρησης εξωτερικού. Αρ. φακ.: 2.5.0, 7.9.10/7 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πληρωμής του ποσού των € 449,00 ως 

επίδομα συντήρησης εξωτερικού για τη συμμετοχή σε εργασίες του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Interreg – Ερμής ΙΙ Τουρισμός χωρίς εμπόδια στη Σύρο.  

 

6.3. Έξοδα ΑΗΚ για τις διαβάσεις πεζών και κυκλικών κόμβων της 

υπογειοποίησης  της 1
ης

 Απριλίου. Αρ. Φακ.: 4.2.1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πληρωμής του ποσού των €8.568,00 

στην ΑΗΚ για το φορτίο της 1
ης

 Απριλίου όπως αναφέρεται στην προσφορά της 

23185686 (αρ. αίτη. 400413949, 5/7/19).  

 

6.4. Τέλη διανυκτερεύσεων. Αρ. Φακ.: 3.9.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η εταιρεία Leosons Investments Ltd που 

διαχειρίζεται το ξενοδοχείο Mimoza απέστειλε στις 27/6/2019 σε συστημένο φάκελο του 

ταχυδρομείου επιταγή για πληρωμή των τελών διανυκτέρευσης του Μαΐου 2019.                       

Η επιστολή παρελήφθη στις 2/7/19 και ως εκ τούτου προέκυψε πρόσθετη επιβάρυνση 

€192,68. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι η επιταγή εστάλη έγκαιρα αλλά 

μεσολάβησε σαββατοκύριακο καθώς και ότι η πιο πάνω εταιρεία ήταν πάντοτε τυπική 

στις υποχρεώσεις της, αποφάσισε όπως διαγραφεί η πρόσθετη επιβάρυνση που έχει 

επιβληθεί.  

 

6.5.  Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπαλληλικού προσωπικού. Αρ. Φακ.: 2.9.1/2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της απόφασής του στο θέμα 7.3 της συνεδρίασης 

17/19 ημερομηνίας 27/6/19 αποφάσισε την έγκριση της συνημμένης σύμβασης με την 

εταιρεία Altius Insurance Ltd με καλύψεις εξωνοσοκομειακής και ενδονοσοκομειακης 

περίθαλψης μέχρι 31/12/19 και ενδονοσοκομειακή μόνο μέχρι 31/5/20 και ως εκ τούτου 

ενέκρινε την πληρωμή του ποσού των €90.435,25 στην πιο πάνω εταιρεία για τα 

ασφάλιστρα των αναφερόμενων περιόδων.  

 

6.6. Προσφορά 6/19. Επάλειψη δρόμων με milling και ασφαλτικό σκυρόδεμα. 

Υπέρβαση συμβολαίου. Αρ. Φακ.: 8.18.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πληρωμής του πιστοποιητικού αρ. 2 της 

αναδόχου εταιρείας του πιο πάνω διαγωνισμού Cyfield Construction Ltd ύψους 

€91.390,62 στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των €32.883,00 καθ’ υπέρβαση του 

αρχικού συμβολαίου λόγω των αλλαγών που έγιναν με την αφαίρεση και προσθήκη 

άλλων οδών. 
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6.7. Τουρνουά Καλαθόσφαιρας Cyprus 3X3. Αρ. Φακ.: 13.0.2 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις απαιτήσεις της ΚΟΚ για τη διοργάνωση 

του πιο πάνω τουρνουά από 9 μέχρι 11 Αυγούστου που περιγράφονται σε σχετική 

επιστολή της ημερομηνίας 27/6/2019 και αποφάσισε όπως προσφερθεί οποιαδήποτε 

υλικοτεχνική βοήθεια απαιτηθεί, όχι όμως την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού.  

 

6.8. Επίδομα σωματικής βλάβης. Αρ. Φακ.: 29.2.22, 2.5.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για το συνημμένο σημείωμα και αφού έλαβε 

υπόψη ότι η αναφερόμενη παρόλο ότι κτύπησε σε ώρα εργασίας δεν υπέβαλε καμιά 

απαίτηση, αποφάσισε όπως της αποκοπούν αριθμός ημερών από το υπόλοιπο της άδειάς 

της που αντιστοιχούν στο ποσό των €304,39.  

 

6.9. Μετακίνηση εργάτη ως υπεύθυνου ομάδας εργατών. Αρ. Φακ.: 29.1.89 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι μετακίνησε τον εργάτη 

ενοικίασης ειδών παραλίας στο Τμήμα Καθαριότητας και τον όρισε υπεύθυνο ομάδας 

εργατών του τμήματος το οποίο διαχώρισε στον τομέα Πρωταρά και στον τομέα αστικής 

περιοχής και πρότεινε όπως του καταβάλλεται επίδομα 5%, να του παραχωρηθεί κινητό 

τηλέφωνο και να ενοικιασθεί αυτοκίνητο για τη διακίνησή του.  

 

6.10. Ενοικίαση Δημοτικού Σταδίου. Αρ. Φακ.: 13.0.6 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ο ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας και ο Ονήσιλλος 

Σωτήρας υπόβαλαν αίτηση για να χρησιμοποιήσουν το Δημοτικό Στάδιο σε ορισμένους 

εντός έδρας αγώνες τους στα πλαίσια του κυπέλου καθώς και για κάποια φιλικά 

παιχνίδια και αποφάσισε να παραχωρείται το Δημοτικό Στάδιο με χρέωση €500+ΦΠΑ 

για ημερήσιο αγώνα και σε περίπτωση που χρειασθούν προβολείς να μετρείται η 

κατανάλωση την οποία να την πληρώνουν επιπρόσθετα και όλα τα άλλα έξοδα θα 

καλύπτονται από την ομάδα.  

 

6.11. Αίθουσα Αθλοπαιδιών. Αρ. Φακ.: 4.0.16 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι έγινε προσωρινή παραλαβή του 

πιο πάνω έργου από τον εργολάβο ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ στις 21/12/2018 και παρόλο ότι 

έχουν περάσει σχεδόν επτά μήνες, ο εργολάβος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του 

και φαίνεται ότι καθυστερεί επί σκοπού να ολοκληρώσει τις εναπομείνασες εργασίες που 

καταγράφονται στα συνημμένα αντίγραφα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που του 

απέστειλε ο Μηχανικός του έργου, (τα οποία διάβασε ενώπιον του Δημοτικού 

Συμβουλίου)  παραβιάζοντας έτσι τους όρους του συμβολαίου.  

 

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δημοτικό Συμβούλιο και αφού έλαβε 

υπόψη όλα όσα ανέφερε πιο πάνω ο κ. Δήμαρχος, αποφάσισε, προς διασφάλιση των 

συμφερόντων του Δήμου, όπως ζητηθεί από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ να πληρώσει στο Δήμο 
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το ποσό των (€125.800) εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ με βάση την 

εγγυητική επιστολή αρ. 75061 ημερομηνίας 27/4/2016 η  οποία ανανεώθηκε δύο φορές, 

στις 25/5/2017 με λήξη στις 14/7/2018 και 26/6/2018 με λήξη στις 31/7/2019, εκτός αν ο 

εργολάβος προσκομίσει νεώτερη ανανεωμένη εγγυητική πιστής εκτέλεσης με 

ημερομηνία λήξης την 21/12/2019 όπως του ζητήθηκε επανειλημμένα γραπτώς από τον 

Συντονιστή της Σύμβασης.  

 

Προς το σκοπό αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και εξουσιοδότησε τον                           

κ. Δήμαρχο όπως: 

 

1. Ετοιμάσει οποιαδήποτε έγγραφα ή επιστολές που θα απαιτηθούν και τα οποία 

θα προσκομίσει στο ΤΣΜΕΔΕ.  

2. Να επισκεφθεί ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος από τον ίδιο εκπρόσωπός του το 

ΤΣΜΕΔΕ και να χειρισθεί το θέμα για την εκποίηση του ποσού €125.800. 

3. Προβεί ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος από τον ίδιο εκπρόσωπός του σ’ όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες και υπογράψει οτιδήποτε απαιτηθεί ώστε να 

εισπράξει εκ μέρους του Δήμου το πιο πάνω ποσό από το αναφερόμενο 

Ταμείο.  

   

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


